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Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby 
 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 
 

Jméno a příjmení, nar. xx.xx.xxxx, bydliště ulice, číslo popisné, Nové Město pod Smrkem 463 65, 
v textu této smlouvy dále jen „Uživatel“ 

a 
 
Město Nové Město pod Smrkem, Palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem, zastoupené 
Ing. Miroslavem Kratochvílem, v pověření uzavíráním smluv o poskytování pečovatelské služby a 
dodatků k těmto smlouvám Miluše Plíšková, koordinátor pečovatelské služby, v textu této smlouvy 
dále jen „Poskytovatel“ 
 
v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, tuto 

 
smlouvu o poskytnutí pečovatelské služby podle § 40 citovaného zákona 

(v textu této smlouvy dále jen „Smlouva“) 
 

I. Rozsah poskytování sociální služby 

1. Uživatel má právo požádat Poskytovatele o kterýkoli úkon z těchto činností při poskytování 
pečovatelské služby podle § 40 zákona o sociálních službách: 

 

Běžný úklid domácnosti 2× měsíčně 120 Kč/hod. 

Donáška nákupů, pochůzky podle potřeby 120 Kč/hod. 

Pomoc při osobní hygieně – SOH 4× měsíčně 120 Kč/hod. 

Praní a žehlení prádla podle potřeby 70 Kč/kg 

 
 

II. Místo a čas poskytování sociální služby 

1. Služby sjednané v čl. I. Smlouvy se poskytují v místě bydliště Uživatele nebo v zařízení 
Poskytovatele. 

2. Služby sjednané v čl. I. Smlouvy se poskytují dle četnosti uvedené v bodě I/1. 
 

III. Výše úhrady za sociální službu a způsob jejího placení 

1. Uživatel je povinen zaplatit úhradu za poskytování sociální služby ve výši rovnající se součtu 
částek za jednotlivé úkony v účtovaném měsíci. 

2. Poskytovatel je povinen předložit Uživateli vyúčtování úhrady podle odstavce 1 za kalendářní 
měsíc, a to nejpozději do desátého dne následujícího měsíce nebo jako součást platebního 
dokladu do dvacátého pátého dne následujícího měsíce. 

3. Uživatel se zavazuje a je povinen platit úhradu zpětně, a to jednou za kalendářní měsíc, 
nejpozději do dvacátého pátého dne následujícího měsíce. 

4. Uživatel se zavazuje a je povinen platit úhradu v hotovosti v pokladně Poskytovatele, ve 
výjimečných případech lze po dohodě s poskytovatelem platit bankovním převodem. 
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IV. Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro poskytování 
sociální služby 

 

1. Uživatel prohlašuje, že byl seznámen s vnitřními pravidly Poskytovatele pro poskytování 
pečovatelské služby. Uživatel prohlašuje, že vnitřní pravidla mu byla předána v písemné 
podobě, že tato pravidla přečetl a že jim plně porozuměl. Uživatel se zavazuje a je povinen tato 
pravidla dodržovat. 

 
V. Výpovědní důvody a výpovědní lhůty 

1. Uživatel může Smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro výpověď danou 
Uživatelem činí 30 dní. 

2. Poskytovatel může Smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů: 
a) jestliže Uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Za hrubé porušení 

Smlouvy se považuje zejména nezaplacení úhrady za poskytnutí sociální služby za dobu 
delší než 30 dnů, 

b) jestliže Uživatel i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které mu vyplývají 
z vnitřních pravidel Poskytovatele pro poskytování sociální služby „Pečovatelská služba“, 

c) jestliže se Uživatel chová k pečovatelce způsobem, jehož záměr nebo důsledek vede ke 
snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo 
zneklidňujícího prostředí. 

3. Výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem z důvodů uvedených v odst. 2 tohoto 
článku činí 30 dní a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, v němž byla tato výpověď 
Uživateli doručena. 

 
VI. Doba platnosti smlouvy 

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
2. Doba platnosti a účinnosti smlouvy je sjednána od okamžiku jejího podpisu oběma smluvními 

stranami, a to na dobu neurčitou. Uživatel nemůže práva z této Smlouvy postoupit na jiného. 
 

VII. Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží 
jedno vyhotovení. 

2. Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně. 
3. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že Smlouvu 

neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 
4. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem úplně 

a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 
5. Součástí této smlouvy je příloha Pravidla pro podávání a vyřizování stížností. 
 
 
V  ...........................................  dne  .................  
 
 
 ........................................................   .......................................................  

 podpis uživatele podpis zástupce poskytovatele 


